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Apresentação

Contexto histórico da Semana da Arte Moderna de 1922
A proposta deste ebook é mostrar o legado deixado 

pelo movimento modernista de BH através de um roteiro 
turístico pelos vários monumentos espalhados pela cida-
de. A motivação para gerar este trabalho é a comemora-
ção dos cem anos da Semana da Arte Moderna de São 
Paulo, também conhecida por Semana de 22, um dos mais 
importantes eventos nas artes do séc. XX no Brasil. Seus 
desdobramentos modificaram fortemente as tendências 
artísticas do país que até então eram muito influenciadas 
pelas produções externas. O movimento ajudou a preparar 
o terreno para o estabelecimento da identidade 
nacional e de inserir o Brasil no panorama inter-
nacional como um país de cultura própria.

ROMPIMENTO COM AS TRADIÇÕES
Reconhecida como o marco inicial do mo-

dernismo no Brasil, a Semana da Arte aconte-
ceu no Theatro Municipal de São Paulo entre 
os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, reunindo 
artistas das mais diversas áreas. Contou com 
apresentações musicais, conferências, decla-
mações de textos e poesias, exposições de 
esculturas, pintura e arquitetura, que buscavam 
romper com as tradições artísticas vigentes na 
época e apresentar novas formas de ver o mundo. 

Teve como idealizadores e organizadores Oswal-
do Andrade, Mário de Andrade, Di Cavalcanti e apoio 
de outros artistas que se tornariam de renome nacio-
nal e internacional. 

Em meio a um período turbulento de muitas mu-
danças não só no Brasil como também no mundo, 
os jovens e irrequietos artistas modernista posicio-
navam-se criticamente diante do tradicionalismo e 
do academicismo. Entre outras características do 
movimento pode-se destacar:

• Uso de linguagem coloquial, pró-
xima da expressão oral;
• Rompimento com 
formalismo nas 
composições;
• Valorização da 
identidade e cultura 
nacional, utilizando temas cotidianos; 
• Inspiração em vanguardas europeias como futurismo, 
cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo;
• Crítica à estética parnasiana;
• Liberdade de expressão;
• Experiências estéticas.

Posteriormente a caravana modernista, denominação 
dada a um grupo formado por importantes nomes da Se-
mana de 22, visitou as cidades coloniais históricas minei-
ras para se nutrir com a riqueza da arte barroca dentro da 
perspectiva dos conceitos de autenticidade da arte brasi-
leira. Em Belo Horizonte, a Caravana Paulista estreitou os 
laços com o núcleo de escritores modernistas da cidade 
composto entre eles por Carlos Drummond de Andrade, 
Milton Campos, João Alphonsus, Pedro Nava, entre outros.

 A amizade aberta com os paulistas, principalmente en-
tre Drummond e Mário de Andrade, fornece o sopro para 

acender as labaredas da irreverência mineira no ce-
nário cultural de sua nova capital, que tinha ainda 

pouco mais de 20 anos neste período.
O movimento dos emergentes modernistas 

de Belo Horizonte foi contaminando áreas 
além da literatura e artes plásticas chegan-
do na década de 1940 com a concretização 
de projetos arquitetônicos e paisagísticos 
que mudaram a paisagem belo horizontina 
como as construções realizadas na Pam-
pulha, no Palácio das Mangabeiras, entre 
outros, por Niemeyer e seus parceiros.

LUZ PRÓPRIA
 A participação e contribuição de Minas 

Gerais e principalmente de Belo Horizonte para 
o modernismo concomitante e posterior à Sema-
na de 22 costuma ter sua importância relegada 
à sombra do movimento ocorrido em São Paulo. 
No entanto Minas tem luz própria e muita história 
para contar e, ao mesmo tempo, ser vista. Neste 
sentido, o presente ebook busca resgatar parte 

da história dos modernistas de Belo Horizonte, 
com foco nas décadas de 20 e 30 do 

século XX, apontando pontos 
de visitação que valem a 

pena serem conhe-
cidos.

 A década 
de 40, por sua 
riqueza, poderá 

ser tema de um próximo 
ebook. A ideia é contribuir para a 

conscientização e sensibilização de guias, agências, visi-
tantes e até mesmo moradores da cidade sobre o passado 
de Belo Horizonte, uma cidade concebida desde sua cria-
ção para ser moderna.

Simulação do desenho de 
Di Cavalcanti aplicado no cartaz 

da Semana de 22
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Às vésperas de se comemorar o centenário da Sema-
na da Arte Moderna, ocorrida em 1922 na cidade de São 
Paulo, é interessante compreender o momento histórico em 
que passava o mundo no início do século XX, inserindo a 
capital mineira nessa discussão.

Belo Horizonte é uma cidade que nasceu no final do sé-
culo XIX dentro de um contexto de modernidade, período 
em que o mundo ocidental estava vivendo grandes mudan-

ças, inclusive no entendimento da urbanização. Os plane-
jadores da capital mineira estavam antenados aos questio-
namentos e demandas desse momento, não só no sentido 
de se pensar cidades, ruas e equipamentos urbanos, mas 
ligados às questões do progresso que a segunda revolu-
ção industrial e o pensamento positivista preconizavam.

Ouro Preto, que até então era a capital do estado de Mi-
nas, passou a ser vista como um símbolo do passado, da 

Belo Horizonte: a cidade que nasceu para ser moderna

Palácio da Liberdade foi construido em estilo 
eclético com infl uências neoclássicas para ser a 

sede do governo de Minas Gerais
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Busto da liberdade 
instalado na cúpula da antiga 

sede do governo estadual

O prédio onde hoje está instalado o Museu 
da Moda foi palco de várias mostras de arte 

no início da história de Belo Horizonte

tradição. No entanto, aparece daí uma questão paradoxal 
muito evidenciada nas primeiras décadas de existência da 
nova Capital: a ambiguidade da cidade. Apesar de ter nas-
cido com toda a prerrogativa de ser uma cidade moderna, 
Belo Horizonte guardava muito dentro de si, nas pessoas 
que ali viviam e nos seus valores, a tradição de Ouro Preto. 
Para se ter uma ideia de como isso estava entranhado, na 
Praça da Liberdade, local onde estava instalada a sede 
administrativa do Estado, havia uma réplica do Pico do Ita-
colomi para que os funcionários públicos ouro-pretanos, 
que se transferiram para capital, matassem a saudade de 
sua terra natal.

MOVIMENTOS MODERNISTA NA CIDADE
Ainda que Belo Horizonte guardasse essa ligação com 

o passado, vai surgir na cidade movimentos nas artes plás-
ticas e literários, que eram tentativas de rompimento com 
aquele passado tradicional, colonial. Em 1917 transfere-se 
para Belo Horizonte uma figura icônica do universo das ar-
tes: o artista Anibal Mattos, originário do Rio de Janeiro da 
região de Vassouras.

Formado em Artes, muito preocupado com questões 
artísticas e culturais. Ele vem para Belo Horizonte e come-
ça um movimento para promover uma agitação cultural na 
cidade que durou pelo menos uns 15 anos. Veio dominar o 
cenário das artes em sua multiplicidade. Apesar de ligado 
ao academicismo, foi ele quem promoveu a primeira expo-
sição de arte moderna de Belo Horizonte, dois anos antes 
da Semana de 22 de São Paulo. 

Foi uma mostra individual de Zina Aita, artista nas-
cida em Belo Horizonte, mas com formação na Itália. 
Essa exposição antecede a Semana de 
Arte Moderna de 22, promovida em 
São Paulo e não foi à toa que Zina foi 
a única artista mineira a participar da 
própria Semana de 22. 

A exposição de Zina provo-
cou muita polêmica na cidade. 
Adepta do uso de cores vi-
brantes sem compromisso 
com a realidade, característi-
ca da estética fauves, as obras 
apresentadas por Zina causaram 
estranhamento. Alguns jornais 
de Belo Horizonte falaram mal 
da exposição, dizendo que 
aquelas cores tiravam o olhar 
do expectador. 

Quando a Semana de Arte 
acontece em São Paulo, Belo Hori-
zonte apresentava ainda um cenário 
incipiente, mas já existia um movi-
mento interno de jovens escrito-

res, pintores e desenhistas, destacam-se entre eles 
Carlos Drummond de Andrade, Abgar Renault, 

João Alphonsus, Milton Campos e 
Pedro Nava, que se encontravam no 
Café Estrela, daí a razão pela qual 

as pessoas referiam-se a eles como 
o Grupo do Estrela. Eles começaram a 

se espelhar uns nos outros e a 
promover discussões sobre o 
passado, tradição e o acade-

micismo. Foi assim que o movi-
mento modernista em BH co-

meçou a tomar proporções. 
Os saraus literários no 

salão Vivacqua, a famosa 
visita dos modernistas 
paulistas Oswald de An-

drade, Tarsila do Amaral, 
Mário de Andrade, Godofredo 

Telles, Olívia Penteado e do poe-
ta franco-suíço Blaise Cendrars, 
em 1924, deram um novo fo-
lego aos emergentes moder-
nistas mineiros. Os paulistas 
vieram conhecer o interior 
mineiro, na busca do que é 

brasilidade, valorização do bar-
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Quatro anos depois de sua inauguração,
o prédio do Cine Brasil abrigou, a primeira 

mostra coletiva de arte moderna de BH

tre moderno e acadêmico, moderno e tradição, tradição e 
ruptura”, explica a professora Dra. Ivone Luzia Vieira. 

O Salão de 1937 foi mais simples devido às condições 
do momento; o de 1938, foi o mais significativo exibiu além 
de obras de arte, palestras, debates e uma galeria de auto-
res mineiros com as suas obras literárias e fotografia; o de 
1939 teve um grande número de inscrições com recorde 
de obras apresentadas. Houve manifestação de partici-
pantes e da imprensa sobre a necessidade de se ter em 
Belo Horizonte uma Escola de Artes sob direção moderna, 
adequando-se à contemporaneidade.

A partir de  1940, os salões de artes e a modernidade 
artística de Belo Horizonte tomaram rumos mais sólidos  

e impactantes. 
Mas isto é as-
sunto para ser 
desenvolvido 
em um outro 
ebook. 

roco mineiro, da arte colonial. Foi uma viagem de desco-
bertas, de conexão não só entre os modernistas mineiros e 
paulistas, mas de um Brasil profundo.

Na sequência, vão aparecer mais ou menos 46 perió-
dicos circulando pela cidade, além de revistas literárias, 
como A Revista, Leite Criôlo, a revista Semana Ilustrada e 
a revista Verde, de Cataguases, disseminando uma nova 
era cultural e política.  

Concomitante, a Reforma de Ensino promovida pelo se-
cretário do Interior Francisco Campos, que era conhecida 
por “Escola Nova” trouxe para Belo Horizonte, em 1929, 
através da “Missão Pedagógica Europeia”, professores 
europeus para ajudar a promover uma desejada mudança 
pedagógica no estado de Minas Gerais. Entre os educado-
res veio a escultora belga Jeanne Louise Milde, que após 
a dissolução da Missão, em decorrência da Revolução de 
30, permaneceu em Belo Horizonte prestando relevantes 
serviços às artes e à educação. “Foi uma presença funda-
mental que legitimou salões e exposições de arte em Belo 
Horizonte, pois tinha um sólido conhecimento acerca da 
história da arte e uma visão crítica em relação às mudan-
ças nos movimentos da arte moderna-contemporânea”, 
explica o pesquisador Ronaldo Campos.

PRIMEIRA COLETIVA
 Em 1936 acontece a primeira coletiva de arte moder-

na em Belo Horizonte, o Salão do Bar Brasil. Sem dúvida 
um marco na vida cultural mineira. O evento foi realizado 
em um espaço inusitado, num bar instalado no Cine Bra-
sil, transgredindo a compreensão tradicional de espaços 
apropriados para exposição de arte. Sobre os estilos das 
obras apresentadas percebia-se princípios cubistas, ex-
pressionistas e intensos traços art déco. O coordenador 
do evento buscou apoio de artistas de prestígio, partici-
pação de artistas novos e apoio de jovens arquitetos. Vale 
lembrar que o prédio do Cine Brasil, de estilo arquitetônico 
art déco, tinha sido inaugurado poucos anos antes.  

Enquanto elemento de pressão, a mostra do Bar Brasil 
foi plenamente exitosa, pois, sensibilizou a administração 
municipal. O prefeito Negrão de Lima ficou tão impres-
sionado com o que viu que pediu para os artistas serem 
perseverantes na função de “educar o povo e criar um am-
biente favorável para as artes”. Para estimular os artistas, 
o prefeito sanciona uma resolução instituindo a realização 
de salões anuais de Arte. 

Até 1940, data do recorte desta pesquisa, depois de 
várias adequações administrativas municipais foram reali-
zados mais 3 salões - 1937, 1938 e 1939. Inquestionavel-
mente, foram de “grande importância na sensibilização do 
público e nos aspectos político-culturais da cidade. Os Sa-
lões criaram um 
espaço públi-
co e democrá-
tico dinâmico 
para as con-
tradições en-
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Início da cidade moderna

Praça da Estação

A maria fumaça Mariqiuinha foi peça 
importante na construção dos primeiros 

edifícios da capital mineira

Belo Horizonte, nasceu para corroborar a Procla-
mação da República e, consequentemente, os no-
vos tempos que estavam surgindo, condenando ao 
esquecimento, tudo o que lembrasse a monarquia.

Para que se realizasse o sonho de uma nova ci-
dade, criou-se a Comissão Construtora da Nova Capi-

tal – CCNC, cujo presidente era o engenheiro paraense 
Aarão Reis, que após 14 meses foi sucedido pelo também 
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Na plataforma da estação ferroviária, a vida
 pulsava num vai e vem intenso de passageiros e 

cargas  até meados do século XX 

engenheiro Francisco Bicalho. Este último exerceu o cargo 
entre maio de 1895 e janeiro de 1898.  Ambos tinham em 
comum a paixão pela modernidade. Impulsionados pela 
recém-proclamada República, eles consideraram que a 
cidade que iria abri-
gar o Governo de 
Minas tinha neces-
sariamente de contar 
com o meio de trans-
porte mais rápido da 
época: a locomotiva, 
sinônimo de desen-
volvimento, progresso e inovação.

Por isto, logo que se deu a escolha do local onde se-
ria instalada a nova capital mineira, deu-se início à implan-
tação da estrada de ferro. Ela começou suas atividades 
trazendo materiais de construção para Belo Horizonte, mas 
logo em seguida, foi peça fundamental na edificação da 
capital. Todo o material oriundo de outras localidades che-
gava através dos trilhos até a Estação de General Carneiro, 
em Sabará. De lá, através de um ramal, era direcionado 
até a pequena estação de Belo Horizonte, situada na parte 
mais baixa da cidade.  

Um fato importante na história da estação ferroviária de 
Belo Horizonte foi a chegada do construtor português An-
tônio Teixeira Rodrigues, o Conde de Santa Marinha, a con-
vite da CCNC. Proveniente do Rio de Janeiro, local onde já 
havia desenvolvido alguns trabalhos relevantes, ele reali-
za em Minas a construção de um complexo que abrigaria 
sua residência, oficinas e uma pequena estação ferroviá-
ria. A partir dessa estação foram espalhados trilhos sobre 
a cidade, onde a locomotiva Mariquinhas, levava pedras 

de várias pedreiras para os prédios em construção, além 
de outros materiais que chegavam à Estação de General 
Carneiro.  Segundo Carsalade, Aarão Reis sabia que sem 
estradas de ferro nada poderia ser feito, e que as linhas 

do Conde com-
pletavam a liga-
ção com Sabará 
e com a Central, 
viabilizando a sua 
criação. “Aqui a 
cidade se abriria 
a quem chegasse 

ou partisse, aqui a cidade começava a construir-se 
a si própria, pelo milagre do trem”. (2016, p.14)

Faltando apenas quatro anos para inaugurar a 
Nova Capital, apesar de existir muitos trabalhadores bra-
çais, ainda não havia mão de obra especializada em finos 
acabamentos, situação geral de um país pós-escravidão. 
Se fazia, portanto, necessária a contribuição de muitos 
imigrantes atuantes em diversas áreas, como arquitetos, 
fotógrafos, pintores, paisagistas, escultores, construtores, 
entre outros profissionais.

Quando começaram a chegar, eles vieram através dos 
trens. Além de transportar os materiais necessários, a ma-
ria fumaça também trouxe os artistas que trabalharam para 
embelezar a recém-nascida cidade, que surgiu de um 
pequeno arraial e se transformou em uma grande cidade, 
digna de ser capital do estado.
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Rua da Bahia: personagem ilustre da história de BH

Ao se falar da história mineira, as 
pessoas costumam focar muito no sé-
culo XVIII, período colonial, às vezes 
relegam o século XIX e esquecem o 
início do século XX. A discussão so-
bre as influências dos modernistas 
em Belo Horizonte acende temas vi-
tais sobre a cidade, num período de 
plena efervescência cultural.

Um dos pontos importantes a se-
rem focados neste período é a rua 
da Bahia, que pode ser considerada 
quase como um personagem dentro 
da questão do modernismo em Belo 
Horizonte. O monumento localizado 
na rua da Bahia, na altura do en-
troncamento da rua Guajajaras com 
avenida Álvarez Cabral, aponta su-
tilmente para riqueza histórica, polí-
tica, arquitetônica e cultural dessa 
rua. No monumento está gravado a 
frase muito famosa do escritor e com-
positor mineiro Rômulo Paes que diz 
“a minha vida é esta, subir Bahia e 
descer floresta”, que teve como fonte 
de inspiração nas memórias de Pe-
dro Nava.

PONTO DE PARTIDA
Partindo de seu início, a 

rua da Bahia começa na Pra-
ça da Estação Ferroviária. É 
importante lembrar que até na 
década de 40 e 50, o princi-
pal transporte brasileiro era o 
trem de ferro. Por esse meio 
chegavam os políticos e a 
porta de entrada era pela Pra-
ça da Estação. Muitas vezes 
uns paravam, faziam comício 
e seguiam para outra cidade. 
Outros, quando desciam e se 
dirigiam para o centro admi-
nistrativo ou ao Palácio do Go-

Espaços importantes da capital mineira

Durante as primeiras décadas do século XX, 
a Rua da Bahia era um dos pontos mais 

importante da cidade. Possuía lojas, 
restaurantes, cafeterias e os bares, reduto de 

pensadores e boêmios. Ícone da boemia 
Rômulo Paes encarna a fi gura do músico, 

radialista, poeta e compositor. Autor de várias 
marchinhas de carnaval, era famoso pelos 

bordões que criava. Entre eles, o mais 
famoso, “A minha vida é esta, subir Bahia e 

descer Floresta”. Uns dizem que a frase é alusiva 
ao circuito carnavalesco de Belo Horizonte na 

década de 30, já outros defendem que era 
relativo ao vai e vem dos bondes. A frase 
compõe o monumento que o homenageia, 

inaugurado em 1995, na esquina da Rua da Bahia 
com rua Guajajaras e Avenida Álvarez Cabral.

verno chegavam na Praça da Liber-
dade subindo qual rua? A da Bahia. 
A rua era, portanto, um corredor que 
levava ao poder.

Depois a rua da Bahia vai se 
constituir com um local de eferves-
cência cultural com seus bares, lo-
jas, teatro, hotéis, cafeterias. Então 
a vida passa pela rua da Bahia. 
Tudo acontecia por ali e as ideias 
da cidade circulavam por lá.

Existia o Bar do Ponto onde foi 
construído o Othon Hotel. Quando 
o hotel estava em funcionamento, o 
bar instalado no 25º andar do pré-
dio foi denominado Bar do Ponto em 
referência ao seu antecessor. O Tria-
non era um outro bar que existia na 
rua da Bahia. Ficava perto do Cine 
Odeon, inspiravam-se nas coisas 
francesas, parisienses.

Tinha um teatro quase na esquina 
da rua Goiás, que foi posteriormente 
transformado no saudosíssimo Cine 
Metrópole. Este foi demolido para 
ser atualmente agência de um ban-
co. Justamente ali, naquela região, 

tinha o famoso Bar e Café 
Estrela. Eram frequentadores 
deste café Carlos Drummond 
de Andrade, Pedro Nava, 
Abgar Renault, Emílio Mou-
ra, João Alphonsus, Aníbal 
Machado, Cyro dos Anjos e 
vários outros. Era uma turma 
de intelectuais, jovens rapa-
zes, universitários cansados 
de tanta importação cultural, 
pensando em um outro ca-
minho. Queriam algo novo, 
com o que se identificassem. 
Eles já estavam antenados 
ao que estava acontecendo 
em São Paulo e Rio de Janei-
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ro. Por isso esse grupo de rapazes brilhantes, inteligentes, 
que também trabalhavam num jornal que existia na rua da 
Bahia que era o Diário de Minas, pela proximidade e frequ-
ência assídua no café Estrela, acabaram ganhando o nome 
de Grupo do Estrela. Esse grupo foi responsável pela edi-
ção de uma revista modernista.

Uma série de fatos vão ocorrendo ligados à Rua da 
Bahia. Pode-se perceber daí a riqueza dessa rua não só 
em termos arquitetônicos, mas também em termos de 
acontecimentos. 

A exposição individual de Arte Moderna da artista plás-
tica Zina Aita, realizada em 1920 e que provocou polêmi-
ca na cidade, aconteceu onde? No Conselho Deliberati-
vo que ficava na Rua da Bahia, onde é hoje o Museu da 
Moda. Vale lembrar que a biblioteca municipal começou 
junto com o Conselho Deliberativo. O acesso era por uma 
portinha lateral na rua da Bahia. Lá também funcionou a 
primeira rádio da capital, a Rádio Mineira. 

Voltando aos acontecimentos, em 1924, tem-se a fa-
mosa visita dos modernistas Oswald de Andrade, Tarsila 
do Amaral, Mário de Andrade e outros. Foi uma viagem de 
descobertas, de conexão não só entre os modernistas mi-
neiros e paulistas, mas de um Brasil profundo. 

Drummond torna-se um grande amigo de Mario de An-
drade. Eles não se encontram muito pessoalmente, mas 
trocaram mais de 160 cartas. O Drummond escreve para 
ele e fala sobre a intenção de fazer uma revista em Minas. 
Drummond escreveu: “Francisco Almeida, mais dois ami-
gos e eu estamos fazendo uma revista que deve sair em 
julho. Aqui em Belo horizonte, isto de revista não pega, em 

todo caso vamos fazer uma experiência. É claro que conta-
mos com você. Se bem que eu seja o primeiro a não querer 
sacrificar algum trabalho seu de fôlego e que por isto mes-
mo deve aparecer numa revista de circulação realmente 
grande, peço que nos mande pelo menos duas linhas de 
prosa ou verso, como entender. Perdoe o papel, a tinta, o 
estilo, o pedido e a amolação. Seu Carlos”. 

Foto antiga do Cine Metrópole. No seu lugar foi construida 
uma agência bancária. Nesta área, os jovens Carlos 

Drummond de Andrade, Pedro Nava e amigos encontram-se  
com frequência no Café Estrela. As estátuas em bronze de 

Carlos e Pedro  fazem alusão a esse período 
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Busto da liberdade Busto da liberdade

O Mário dá uma resposta muito interessante. Ele manda rapida-
mente um material para ser publicado na revista que chamava: A re-
vista, e fala com ele para misturar moderno com passadismo porque 
era uma maneira das pessoas lerem aquilo, achando que estavam 
lendo algo passadista. Sugeriu que levasse as pessoas na embru-
lhada, achando que não estavam lendo coisas modernas. Disse para 
Drummond não se preocupar caso a revista não vingasse, o impor-
tante é que pelo menos alguma coisa estava sendo feita.

E foi o que o Carlos fez. A revista teve só três edições. Convida-
ram para escrever material para a revista um advogado muito famoso, 
Orozino Nonato, que tinha uma linguagem quinhentista, cujo estilo 
foi misturado a textos modernistas. O interessante é que a revista foi 
editada dentro da tipografia do Diário de Minas, pois vários deles es-
creviam neste jornal instalado na rua da Bahia.

O encontro dos modernistas paulistas com os mineiros aconteceu 
onde? No Grande Hotel que ficava na rua da Bahia onde está hoje o 
Edifício Maleta. No Grande Hotel hospedou-se ainda outras celebri-
dades como Santos Dumont e Rui Barbosa. 

Como curiosidade quando surge o primeiro volume de A Revista, 
o Drummond publicou um texto sobre tradição e literatura. O Pedro 
Nava publicou um texto chamado Tejuco e o Mário de Andrade que 
como mencionado foi gentil com o grupo mandou um artigo intitulado 
A Redação. 

Em suas narrativas Pedro Nava comentava sobre o provincialismo 
que ainda existia na capital.  Apesar da transferência das pessoas 

Acima, o Parc Royal, antiga loja de departamento 
e abaixo a Livraria Francisco Alves
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que moravam em Ouro Preto para uma cidade nova, dentro 
de uma nova perspectiva, de todos os ideais embutidos 
nas palavras de ordem da nova bandeira nacional, os mo-
radores da capital eram ainda muito ligados ao passado. 
A leitura de Pedro Nava sobre Belo Horizonte é muito inte-
ressante, não é exaltação, mas de olhar agudo, de crítica 
de comportamento da sociedade. De quem experimenta a 
cidade como jovem estudante e vem brindar como memo-
rialista. 

Drummond em entrevista e relatos também era crítico 
sobre a cidade. Contava, por exemplo, como era difícil 
conversar com as moças. Todas muito vigiadas, os rapa-
zes só conseguiam entrar em suas casas se tivessem al-
gum contato próximo da família, tipo primo ou parente. 

A rua da Bahia mereceu poemas e referências feitos por 
Nava assim como pelo Drummond em várias situações. Um 
trecho do Nava: “Todos os caminhos iam à Rua da Bahia. 
Da Rua da Bahia partiam vias para os fundos do fim do 
mundo, para os tramontes dos acabaminas”. Drummond 
referiu à rua num de seus poemas assim: “O mundo era 
pequeno e limitava-se ao norte pelo Café Estrela, na rua 
da Bahia, e a leste pela casa Oscar Marques, na avenida 
Afonso Pena”. A Oscar Marques era uma casa famosa de 
roupas masculinas.

Ao continuar na rua da Bahia, além do Café Estrela e 
do Café Trianon, havia também a Confeitaria Suíça para a 
qual Drummond também fez poema, citando a vendedora 

de bala. O Parc Royal, entre a rua Goitacazes e a avenida 
Augusto de Lima, foi a primeira loja de departamento de 
Belo Horizonte. Vendia artigos para a casa, para senhoras, 
para meninas. 

Próximo ao Parc Royal tem um outro prédio muito bo-
nito de estilo eclético, que era frequentado pela turma do 
Café Estrela. Era a Livraria Francisco Alves. Eles eram tão 
assíduos e bons clientes da livraria que, quando os livros 
chegavam, eles iam presenciar a abertura das caixas em 
que estavam empacotados. Era ali através dos livros e das 
revistas que chegavam as novidades para eles.

Subindo a Bahia vai vindo uma série de edifícios que fo-
ram importantes para a cidade. São construções ecléticas, 
neogóticos, alguns modernos, como o ICBEU. 

Tem-se a Igreja de Lourdes, onde até hoje ocorrem 
grandes casamentos. Mais para frente, o Minas Tênis Clu-
be, que foi o primeiro clube esportivo de Belo Horizonte e 
sua construção seguiu o estilo Art Déco. Otacílio Negrão 
de Lima, na sua gestão como prefeito promoveu uma série 
de transformações na cidade. Uma delas foi a de não usar 
o espaço que estava destinado no projeto inicial da cidade 
de Minas para o Zoológico e sim para um clube esportivo 
visando o cuidado com o corpo, com a valorização do físi-
co, dentro de uma discussão de mente sã em corpo são. 
Nota-se em Negrão de Lima a perseguição do conceito de 
uma Belo Horizonte moderna, sempre antenada e trazendo 
novidades, apesar do mineiro ser muito conservador. 

 Em cima. a foto do Edifi cio Maleta. Embaixo, o primeiro
 cartório da cidade, onde hoje funciona o Café Cultural

No encontro da rua da Bahia com rua Guiajaras e avenida 
Bias Fortes encontra-se o Museu do pintor Inimá de Paula
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nio da igreja católica. Como Belo Horizonte e seu traçado 
urbanístico nasceram de um ideal republicano, fica fácil 
compreender a razão que levou a sede do governo mineiro 
e suas secretarias serem instaladas no ponto mais alto da 
cidade, dentro do perímetro da avenida do Contorno. Em 
Ouro Preto a situação era inversa. As igrejas sempre no 
alto fazendo alusão ao seu poder espiritual e político.

Conhecido como o antigo Alto da Boa Vista, o espaço 
foi terraplanado para se adequar ao projeto da Comissão 
Construtora. 

A Praça da Liberdade foi então construída numa área 
de 35 mil metros quadrados junto com a fundação da nova 
capital mineira - entre 1895 e 1897. O tratamento paisagís-
tico original do Palácio e da Praça da Liberdade, projetado 
pelo arquiteto paisagista Paul Villon, teve como inspiração 
os jardins ingleses, mas uma reforma assinada pelo arqui-
teto Reginaldo Dieberger e realizada em 1920 para a visita 

A origem da denominação “Praça da Liberdade” e “Pa-
lácio da Liberdade” em Belo Horizonte remonta ao século 
XVIII, por ocasião da Inconfidência Mineira, cujo ideal de 
Liberdade, defendido pelo Iluminismo, contagiou os incon-
fidentes e acabou sendo perpetuado no tempo pelo regis-
tro da frase “Libertas quae será tamen” - Liberdade ainda 
que tardia - na bandeira do Estado de Minas Gerais.

A desejada liberdade, inclusive sem as amarras com o 
sistema imperial, ocorreu somente um século depois, com 
a Proclamação da República. O pensamento positivista 
francês arraigou-se na organização das sociedades repu-
blicanas estimulando o culto à ciência e limitação do domí-

Centro do poder político da república 
em Minas Gerais no século XX

Praça  e Palácio da Liberdade

A Secretaria da  Viação foi 
uma das secretarias instaladas 

na Praça da Liberdade 

Foi necessário terraplanar o morro Alto da Boa 
Vista para que sede administrativa do Estado ocupasse 
a parte mais alta da nova capital mineira
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dos reis belgas a Belo Horizonte, mudou o traçado para um 
modelo com feições francesas. 

A praça é cortada ao centro por uma alameda de pal-
meiras, que se posiciona bem em frente ao portão principal 
do Palácio do governo. Após a reforma de Dieberger, a 
praça passa a fazer parte da vida cotidiana da cidade, tor-
nando-se um dos principais pontos de footing da cidade.

A Praça da Liberdade é um ícone para o mineiro, pois 
lá, ele se reconhece, revigora-se, encoraja-se pelo simbo-
lismo e reencontra o seu permanente ideal pela conquista 
da Liberdade, mesmo que ela seja tardia.

Em cima. a frente e embaixo os fundos do 
Palácio da Liberdade com seus jardins na 

mesma linha arquitetônica da praça

Traçado paisagístico da praça foi 
modifi cado adotando o estilo francês na década de

1920, época da visita dos reis belgas à BH

Fileira de palmeiras imperiais cortam a 
Praça da Liberdade e posicionam-se de frente

para o portão de entrada do Palácio
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Espaços de interesse turístico

Atrativos de influência modernista 
nas primeiras décadas do século XX em BH

Monumento à Terra Mineira
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Inaugurado em 15 julho de 1930, pelo escultor ita-
liano Giulio Starace, o Monumento à Civilização Mi-
neira tinha como função dar as boas vindas a quem 
chegava à Capital, como também simbolizar a gar-
ra e o heroísmo do povo mineiro. Com 15 metros de 
frente por 12,5 de altura e pesando 500 toneladas, 
tem-se a figura de um homem nu, totalmente de bron-
ze, inspirada em Apolo, sobre um grande pedestal de 
pedra. Uma curiosidade sobre a obra é que, embora 
contrariado, o artista italiano foi obrigado a alterar o 
desenho original de sua obra. A pedido do assessor 
do Presidente Antônio Carlos, o Engenheiro Baeta Ne-
ves, o escultor teve que cobrir o nu frontal da estátua 
com o panejamento do estandarte em nome da moral 
e bons costume da família mineira. Abaixo da figura 
masculina tem uma frase em latim: “Montani Semper 
Liberti” (a montanha está sempre livre). 

PAINÉIS DE BRONZE
Fixado no pedestal que sustenta a figura mascu-

lina, quatro painéis em bronze completam a obra. O 
que está à frente da entrada da Estação Central, re-
presenta o expedicionário Francisco Bruzza Spinosa, 
um dos primeiros desbravadores do norte de Minas. 
À direita, está o martírio do alferes Joaquim José da 
Silva Xavier, o Tiradentes, líder da Inconfidência Mi-
neira e executado na forca, em 1792, no Rio de Janei-
ro. À esquerda, fica o martírio do também condenado 
à morte, Filipe dos Santos, minerador líder de uma 
revolta contra a coroa portuguesa ocorrida em Ouro 
Preto, no ano de 1720.  Na parte de trás, vê-se o ban-
deirante Fernão Dias Paes, que ajudou a desbravar 
as terras de Minas Gerais. Nos quatro lados da base 
de pedra encontram-se placas com o nome de todos 
os envolvidos no movimento dos inconfidentes.

Esse monumento está localizado bem em frente 
ao prédio da Estação Central do Brasil, hoje Museu 
de Artes e Ofícios e é figura central de uma grande 
praça que dispõe de uma ampla área livre, de 12 
mil metros quadrados, com dois conjuntos de fontes 
enormes, que brotam do piso sem formação de lago, 
e iluminação especial de 12 postes laterais. Esses re-
cursos permitem a utilização da área livre para mani-
festações culturais e políticas, uma tradição no local 
desde os anos 1970.

A placa que faz 
homenagem ao 
alferes Tiradentes, 
líder da 
Inconfi dência Mineira 
remete ao momento 
de sua execução de 
morte. De todos os 
envolvidos na 
conspiração, foi o 
único a receber tal 
setença

A placa do 
expedicionário 
Francisco Bruzza 
Spinosa fi ca de frente 
para a estação 
ferroviária. Ele foi um 
dos primeiros 
desbravadores do 
norte de Minas

A placa com Fernão 
Dias Paes mostra o 
bandeirante 
conhecido como o 
Caçador de 
Esmeraldas. Apesar 
do desbravamento 
em terras mineiras 
durante muitos anos, 
não encontrou as  
cobiçadas pedras 
verdes

Condenado à morte 
por liderar a Revolta 
de Vila Rica contra 
a coroa portuguesa, 
Filipe dos Santos, 
também foi morto 
e esquartejado e 
recebeu homenagem 
no monumento de 
Starace  
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Praça Rui Barbosa

A principal porta de entrada de Belo Horizonte foi sem 
dúvida a Estação Rodoviária até a década de 1950. Des-
de o início, até mesmo antes da inauguração da capital 
mineira ocorrida em 1897, a movimentação neste espaço 
era intensa. Ao sair dos trens, passageiros e trabalhadores 
passavam por uma praça muito espaçosa, que sofreu com 
o passar dos anos por várias reformas. A pedra fundamen-
tal da Praça foi lançada em 1894, mas sua construção só 
começou dez anos depois e precisou de mais 10 anos para 
finalizarem a obra. O projeto inicial da praça era de influên-
cia inglesa, mas em 1924 sofreu significativa alteração mu-
dando para o estilo francês, com seus jardins geométricos. 
O novo projeto do arquiteto Magno de Carvalho propunha 

jardins em mosaico português com 250 espécies de rosas, 
dois lagos e os chamados mármores artísticos compostos 
por representações das quatro estações, dois leões, dois 
tigres, uma banhista e duas ninfas. 

Com o passar do tempo, a Praça sofreu mais alterações, 
as estátuas originais foram retiradas substituídas por répli-
cas de silicone especial, gesso e pó de mármore. Algumas 
delas já sofreram ações de vandalismo, sendo parcial ou 
totalmente destruídas. 

De todas as estátuas das quatro estações, apenas a 
do Inverno é representada por uma figura masculina. De 
autoria desconhecida e esculpida no início do Século XX, 
ela foi restaurada pelo IEPHA e continua embalada, aguar-

As duas ninfas originais da Praça Rui 
Barbosa estão preservadas e expostas 

no Museu de Artes e Ofícios
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dando indicação de local a ser instalada. A que representa 
o Outono é representada por uma figura feminina carregan-
do cachos de uvas. Feita em um único bloco de mármore 
Carrara, possui 1,38 metros de altura e pesa cerca de 700 
kg. Ela foi transferida para a Praça Afonso Arinos, desapa-
receu em 2001 e foi reencontrada em pedaços. Está sendo 
restaurada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico. A Primavera é simbolizada por uma figura femini-
na segurando um ramalhete de flores. Foi retirada da Praça 
devido ao vandalismo e hoje adorna o jardim do Palácio da 
Liberdade juntamente com o Verão que também é repre-
sentado por uma figura feminina que carrega um feixe de 
trigo. A réplica da estátua Primavera foi vítima de vandalis-
mo em 2018. Ela ficou totalmente destruída. 

Inauguradas em 1926, as Hermas do Lago, também 
conhecidas como ninfas, são duas figuras femininas, que 
carregam jarros d’água. Ambas adornavam os lagos que  
existiam na praça, sendo que uma carrega o jarro d’água 
na cabeça e a outra no busto. Elas foram transferidas para 
o Museu de Artes e Ofícios e foram substituídas por répli-
cas após a reinauguração da Praça. 

Ainda fazem parte do acervo, um conjunto de dois tigres 
em mármore branco. Eles foram substituídos por réplicas. 
Os originais encontram-se atualmente no Museu de Artes 
e Ofícios. Uma das réplicas já foi vítima de vandalismo por 
duas vezes. Os dois leões, instalados na Praça em 1926, 
foram transferidos para o Jardim Zoológico em 1969, sen-
do substituídos por réplicas no ano de 2007. 

Réplica das estátuas representando as 
estações do ano: a primeira é o verão, a 
segunda, o outono e a terceira, o inverno

Réplica do tigre e do leão
projetados para ornar a praça 

Rui Barbosa
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Uma casa na rua Gonçalves Dias, bem próximo ao cir-
cuito da Praça da Liberdade, tem um passado bastante 
instigante.  Ela ainda existe. Encontra-se no número 1218. 
No salão principal jovens poetas, escritores, desenhistas 
inconformados com o clima bucólico e provinciano da ci-
dade faziam festas, saraus literários criativos, recheados 
de música e críticas sutis. 

A casa foi ocupada em 1920 pela família Vivacqua: a 
mãe com seus 15 filhos. Eles saem do Espírito Santo para 
buscar em Belo Horizonte o clima saudável proporciona-
do pela Serra do Curral para curar o filho Achilles, aco-
metido de tuberculose. Na época, com 20 anos, Achilles 
que também era poeta e escritor conectou-se aos jovens 
frequentadores do Café Estrela formado por Carlos Drum-
mond de Andrade, Abgar Renault, Pedro Nava e amigos, 
estabelecendo forte laços de amizade. O grupo passou a 
se encontrar com frequência no salão da casa de Achilles, 
daí a denominação que eles próprios deram para o local: 
Salão Vivacqua. Neste espaço o piano embalava verdadei-
ros colóquios abrangendo não só questões pessoais do 
grupo, mas iam além, conversavam sobre tudo, sobre po-
lítica, cultura, assuntos gerais do país e do mundo. Carlos 
Drummond tinha uma função marcante, por iniciativa pró-
pria narrava com seu humor típico e em forma de poema 
os encontros no salão através do que chamou de Jornal 

Falado do Salão Vivacqua. O ambiente efervescente foi 
também encorajador, resultando em produções literárias e 
artísticas. Nas décadas de 20 e 30 foram publicados vários 
jornais, revistas e realizadas exposições onde foi possível 
disseminar o pensamento modernista e estabelecer uma 
nova era cultural.

A casa da família Vivacqua foi 
cenário de muitos encontros entre os emergentes

modernistas que viviam em Belo Horizonte

Salão Vivacqua

Entrada principal preserva o belo gradil 
da escadaria em estilo Art Nouveau
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Cemitério do Bonfim

Topo da cripta do ex-presidente de 
Minas Gerais Raul Soares, que 

governou o estado de 1922 a 1924

O Cemitério do Bonfim foi planejado para ser o único 
cemitério de Belo Horizonte e assim permaneceu por muito 
anos. Estrategicamente localizado fora da avenida Contor-
no, na rua e bairro de mesmo nome, o cemitério seguia a 
concepção da modernidade de ser um espaço onde os 
mortos da cidade fossem sepultados em um espaço orde-
nado, higiênico e totalmente laico. 

Foi inaugurado no final do século XIX, praticamente 
junto com a capital mineira, para ser o cemitério de 
todos. Congregava todos os credos, todas as 
classes, todos os grupos. Personalidades 
da história de Belo Horizonte como Raul 
Soares, Otacílio Negrão de Lima, Ber-
nardo Monteiro, Milton Campos foram 
enterrados neste cemitério. Exata-
mente pela diversidade de pessoas, 
o que se vê no acervo do 

cemitério é uma produção artística muito variada. Há túmu-
los esteticamente construídos numa linguagem bem aca-
dêmica, mais formal, mas também se encontra também 
manifestações artísticas modernistas. 

Entre os túmulos deste cemitério, destacam-se o de 
Milton Campos e do poeta modernis-

ta Achilles Vivacqua que faleceu 
de tuberculose na década de 40. 
Executado e planejado pela artista 
Jeanne Louise Milde, o túmulo de 
Achilles tem ainda uma curiosida-
de, pois o texto que o decora foi 
escrito pelo próprio poeta. 

A artista Milde é responsável 
também por outros túmulos com 
influência modernista que valem a 
pena uma visita.
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Obras de Jeanne Louise Milde

De origem belga, a artista plástica e educadora Jeanne 
Louise Milde ajudou a escrever a história da arte em Belo 
Horizonte. Mudou-se para a capital mineira em 1929 para 
integrar a Missão Pedagógica Europeia, que visava a im-
plementação da reforma do ensino em Minas Gerais sob a 
coordenação do Secretária de Estado Francisco Campos. 
A revolução de 30 interrompeu a Missão, mas Jeanne per-
maneceu em BH, realizando um trabalho importantíssimo 
na área de educação e das artes plásticas. Seu sólido co-
nhecimento sobre a arte e posicionamento crítico diante 
da evolução do movimento artístico foram cruciais para a 
legitimação dos salões e exposições de arte em Belo Ho-
rizonte. 

Entre suas obras, pode-se encontrar o busto localizado 
na praça Hugo Werneck do médico e professor José Ota-
viano Neves. Este busto está bem próximo da maternidade 
com o nome do homenageado. 

Para o Instituto de Educação de Minas Gerais, antiga 
Escola Normal Modelo e onde trabalhou com educado-
ra de técnicas artíscas, Milde deixou dois baixos-relevos 
representando o ensino artístico e das ciências naturais. 
Abaixo deles estão as imagens do presidente do estado de 
Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, e do secretário 
do Interior, Francisco Campos, responsáveis, na época por 
uma profunda reforma educacional: a Escola Nova

No Grande Hotel, demolido para dar lugar ao edifício 
Maleta, manteve um ateliê de escultura aberto e acessível 
à comunidade, desde quando chegou à Belo Horizonte.

No Instituto de Educação, Milde deixou duas 
obras revelando a essência da Reforma de 

Ensino responsável por sua chegada ao Brasil

Na Praça Hugo Werneck, o busto 
do médico Otaviano Neves tem a 

assinatura de Milde nas costas
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Museu da Moda (MUMO)

Neste local aconteceram várias exposições e 
eventos relacionados às manifestações artísticas da 
cidade. A primeira delas foi em 1914 denominada 
Exposição Geral de Belas Artes.  A de 1920 tem uma 
particularidade. Foi a exposição individual da Zina 
Aita, artista nascida em Belo Horizonte, mas com for-
mação artística na Itália. Sua exposição foi pioneira 
em Arte Moderna, porém foi muito criticada pela im-
prensa, que não estava acostumada com as cores 
vibrantes usadas em suas obras.

Este edifício está localizado na esquina da Rua 
da Bahia com a Avenida Augusto de Lima. De acor-
do com o IEPHA, foi construído entre 1911 e 1916, 
para abrigar o Conselho Deliberativo Municipal e a 
Biblioteca Pública Municipal, aos quais se incorporou 
a primeira rádio da capital, a Rádio Mineira. O projeto 
da edificação teve a autoria do arquiteto Francisco 
Izidoro Monteiro, sabendo-se também que trabalha-
ram na ornamentação interna João Morandi e o en-
talhador Gabriel Galante. A linguagem arquitetônica 
eclética mescla elementos variados trazidos do neo-
gótico, com características manuelinas.

Em 1947, tornou-se sede da Câmara Municipal, 
tendo também abrigado, por muitos anos, o Museu 
de Mineralogia Prof. Djalma Guimarães e o Centro de 
Cultura de Belo Horizonte.  A partir de 2012, passou 
a abrigar o Centro de Referência da Moda, atualmen-
te denominado MUMO (Museu da Moda).

Devido à sua localização e estilo arquitetônico 
muitas pessoas confundem o edifício com de uma 
igreja, mas a construção é conhecida como Casteli-
nho da Rua da Bahia.
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Cine Brasil

No ano de 1936 havia um bar no meio do ca-
minho... No meio do caminho, havia um bar... e o 
meio artístico em Belo Horizonte nunca mais foi 
o mesmo! O prefeito Negrão de Lima ficou tão 
impressionado com o que viu que pediu para os 
artistas serem perseverantes na função de “edu-
car o povo e criar um ambiente favorável para as 
artes”. Foi no bar do Cine Brasil que aconteceu a 
primeira coletiva Arte Moderna de Belo Horizonte, 
também conhecida como Salão Bar Brasil.

Pelas características que se opunham aos pa-
drões acadêmicos de arte institucionalizados em 
Belo Horizonte, as obras dos emergentes artistas 
modernistas não estavam sendo bem aceitas. 
Rompendo as tentativas isoladas de apresenta-
ção de seus trabalhos, em 1936, realizam a pri-
meira coletiva. 

Esta iniciativa foi um marco na cidade. Até 
mesmo pelo local escolhido para o evento: um 
bar no porão de um prédio praticamente recém 
inaugurado, que mudava a paisagem de Belo 
Horizonte na década de 1930. Foi a partir deste 
evento, que o prefeito Negrão de Lima instituiu 
uma resolução administrativa para a realização 
de exposições anuais de arte. Os emergentes 
modernistas conseguiram mesclar na curadoria, 
simpatizantes do modernismo junto com defenso-

res da linha tradicional, mudando de vez a rigidez 
e a predominância das artes clássicas na cidade.

Sob influência francesa da Art Déco, o prédio 
do Cine Theatro Brasil vale um comentário. Loca-
lizado bem no coração de BH, ele foi projetado 
pelo arquiteto Alberto Murgel e inaugurado em 
julho de 1932. Por algum tempo foi a edificação 
mais alta da cidade, o que gerou muita curiosida-
de nas pessoas que inclusive pagavam ingresso 
para subir no terraço e apreciar a paisagem. Pio-
neiro no estilo arquitetônico, nos anos seguintes 
foram surgindo novos prédios dentro do mesmo 
estilo, entre eles destacam-se as sedes da Prefei-
tura Municipal e dos Correios

O Cine Brasil, localizado na Praça 7, já foi 
o prédio mais alto da cidade. Seu terraço 
chegou a servir como mirante da cidade
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Cúpula com a estátua da Deusa 
das Águas no Lago do Quiosque

Situado na área central de Belo Horizonte, o Parque Mu-
nicipal Américo Renné Giannetti foi inaugurado poucos me-
ses antes da capital mineira, em 26 de setembro, enquanto 
a data oficial da cidade é 08 de dezembro de 1897. 

Tem conseguido sobreviver às várias fases de desen-
volvimento de BH, mas perdeu dois terços de sua área ori-
ginal e sofreu várias intervenções e modificações internas. 
No entanto, permanece como testemunho da evolução e 
das transformações da cidade. 

Uma curiosidade interessante do parque é o fato de ter 
recebido esculturas e outros trabalhos artísticos que so-
freram rejeição pela comunidade ou simplesmente foram 
transferidos de outros locais da capital por motivos diver-
sos. Neste sentido, acolheu entre outras obras a Deusa das 
Águas, que originalmente se encontrava na Praça da Liber-
dade; o busto de Anita Garibaldi, que ficava na Praça da 
Estação; o Monumento aos Fundadores e Construtores de 
Belo Horizonte de 1963, que se encontrava na Praça 7 e o 
Bebedouro dos Burros, que como o nome indica era utili-
zado para dar água aos animais e remonta aos primórdios 
da cidade e que se localizava originalmente na praça da 
República, atual praça Afonso Arinos. 

O Parque abriga também inúmeras espécies de flora e 
fauna, além de ser local de manifestações artísticas e cul-
turais da cidade nos seus mais de 120 anos de existência.

Parque Municipal Rennê Gianetti

Chafariz ajuda na oxigenação das 
águas do Lago dos Barcos
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Érico de Paula junto com Domingos Xavier de Andra-
de, o Monsã, criaram nos anos de 1920 a primeira agência 
de publicidade de Belo Horizonte. Dentro da perspectiva 
modernista, Érico participou de salões de arte, fez muitas 
ilustrações, gostava de fazer pinturas no estilo Art Déco e 
projetou a belíssima calçada da praça Raul Soares, onde 
as pessoas pisam no dia a dia e nem percebem que estão 
sobre uma obra de arte. Os elementos geométricos for-
mados por um mosaico de pedras calcáreas, conhecido 
como calçada ou mosaico português, remetem à cultura 
marajoara e ao estilo art déco. Iniciada em 1929, a obra foi 

Praça Raul Soares
Detalhes do mosaico português com 

desenhos inspirados na cultura marajoara 
embelezam a Praça Raul Soares 

inaugurada em 1936. No ano de 1988 foi aprovado o tom-
bamento estadual da praça e passou por uma restauração 
em 2008. Ela fica na intersecção de quatro avenidas: Ama-
zonas, Olegário Maciel, Bias Fortes e Augusto de Lima. 

Alguns fatos e características tornam a praça ainda 
mais interessante. Ela não constava no projeto inicial da 
Nova Capital e, no entanto, acabou recebendo dimensão 
e formato peculiar, tornando-se um grande referencial no 
traçado da cidade. Tem ainda uma fonte luminosa bem 
no centro da praça. Inicialmente era conhecida por praça 
Quatorze de Setembro. 
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Palacete  Carlos Antonini

Construído para ser residência de Carlo Antonini, en-
genheiro italiano, construtor e empreiteiro, que veio para 
Belo Horizonte no início dos trabalhos para a construção 
da nova capital. Foi responsável entre outros trabalhos pela 
edificação do Palácio da Liberdade. 

O imóvel foi projetado inicialmente pelo arquiteto José 
Fornaciari em estilo eclético com influências neoclássicas. 
Ganhou depois um anexo projetado por Aldo Grossi, sendo 
utilizado como instituição de ensino (Colégio Ordem e Pro-
gresso) e, posteriormente, pelo DETRAN (Departamento 
de Trânsito de Minas Gerais).

Academia Mineira de Letras

O belo edifício da Rua da Bahia 1.466 foi construído na década de 20 provavelmente entre os anos 1923/1924 para  
ser a moradia da família de Eduardo Borges da Costa e também o seu consultório médico. Sofreu ampliação em 1926, 
segundo o projeto do arquiteto Luis Signorelli. A partir da década de 1980 passou a abrigar a Academia Mineira de Letras. 
Em 1994 foi construído um anexo com auditório, projeto do arquiteto Gustavo Penna, para receber eventos e reuniões.

Residência e consultório do 
médico Eduardo Borges da Costa e 

atual Academia Mineira de Letras

A moradia da família do construtor 
Carlos Antonini abrigou o Colégio Ordem

 e Progresso e depois o Detran-MG
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O modernismo pode ser vivido de diversas formas em 
Belo Horizonte, este roteiro tem um olhar para os anos ini-
ciais da capital de Minas Gerais até o final dos anos 1930. 
Desenvolvido para ser realizado a pé, o roteiro Influencias 
modernistas em BH no inicio do séc. XX, explora a Rua da 
Bahia como um corredor cultural da cidade, perpassando 
a Praça da Estação, Praça da Liberdade e Praça da Sa-
vassi. 

O roteiro é composto por dezesseis pontos de visitação 
que é enriquecido pelos casarios, praças e estabelecimen-
tos ao longo do trajeto. 

Este roteiro é um convite a perceber como os artistas, 
as obras e os ideais modernistas fazem parte de Belo Ho-
rizonte e consolida a história dos movimentos “iniciados” 
com a Semana de 22.

Influências modernistas em BH no início do seculo XX

Saiba mais sobre o roteiro

Segmento Predominante: Cultural

Local de Realização: Região Central, Belo Horizonte, 
Minas Gerais.

Ponto de início: Monumento a Civilização Mineira 
(Praça da Estação, Belo Horizonte/MG)

Tempo estimado de atividade: 2 a 4 horas.

Nível de difi culdade: Médio (2,8 Km de caminhada; 
Variação de 70 metros no relevo).

Transporte necessário: Recomenda-se a realização 
do roteiro a pé.

Número mínimo e máximo de participantes: 2 a 15 
pessoas.

Recomendações: Utilizar filtro solar, roupas leves, 
calçados confortáveis, levar capa de chuva e gar-
rafa de água.

Sugere-se a realização no período da tarde para encer-
rar o passeio com uma confraternização nos bares ou 
cafeterias na Região da Savassi.

Descrição

A rua da Bahia é uma das vias públicas mais impor-
tantes da área central de Belo Horizonte. Era o principal 
acesso para a Praça da Liberdade no período inicial da 
cidade e, posteriormente, nas décadas de 1920 e 1930, 
o local onde o comércio, a vida cultural e boêmia da cida-
de pulsava com efervescência. Sofreu alterações com as 
transformações da metrópole, mas ainda mantêm caracte-
rísticas que permitem uma leitura e imersão nas influências 
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do moderno e do modernismo em 
BH.

Neste contexto é possível reali-
zar um passeio a pé saindo da Pra-
ça da Estação e percorrendo 2,8 
km, onde se pode visualizar e inte-
ragir com mais de 20 monumentos, 
edifícios e paisagens que remetem 
àquela que se transformou em um 
personagem ilustre da cidade: a 
rua da Bahia.

Monumento à Civilização 
Mineira

Praça da Estação

Jardins da Praça Rui 
Barbosa

Parque Municipal

Edifício Parc Royal

Bradesco/Cine Metrópole 

Estátuas de Carlos Drum-
mond e Pedro Nava

Livraria Francisco Alves

Edifício Maleta 

Museu da Moda

Museu Inimá de Paula

Monumento Rômulo Paes 

Academia de Letras

Casa de Carlos Antonini

MuC Salão Vivaqua 

Praça da Liberdade (jar-
dins, 3 museus e centro 
cultural)

Palácio da Liberdade

Minas Tênis Clube

Savassi
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Nota ao Turista e a Cadeia Produtiva do Turismo

Neste momento tão delicado da retomada das ativida-
des do turismo, após um longo período de paralização em 
virtude de uma pandemia causada pela COVID, é impor-
tante a valorização dos profissionais que se dedicam a le-
var lazer, cultura e entretenimento a seus clientes.

Contratar bons guias de turismo e agências de viagens 
cadastrados no Ministério do Turismo, entre outros benefí-
cios, irá gerar confiabilidade e segurança ao turista, além 
de ganhos em toda cadeia produtiva do turismo com os 
quais estes prestadores de serviços interagem.
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Observação:

No período de execução do Projeto Semana de 22: Influências modernistas em BH, de julho a setembro de 2021, 
devido às medidas de restrições para evitar o contágio do coronavírus, alguns monumentos e atrativos turísticos de Belo 
Horizonte não puderam ser visitados internamente, restringindo assim o trabalho de registro fotográfico interno destes 
atrativos.

Guia de arquitetura on-line de Belo Horizonte. Disponível 
em:arqbh.com.br. Acesso em: 30 ago 2021.

IEPHA. Disponível em: http://www.iepha.mg.gov.br/index.
php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/
bens-tombados/details/1/6/bens-tombados-edif%C3%A-
Dcio-da-academia-mineira-de-letras. Acesso em: 01 set 
2021.

MUSEU HISTÓRICO ABÍLIO BARRETO. De outras terras, 
de outro mar: experiências de imigrantes estrangeiros 
em Belo Horizonte. Belo Horizonte: Museu Histórico Abílio 
Barreto, 2004.

OLIVEIRA, Péricles Antônio Mattar de. Monumentos de 
Belo Horizonte – Minas Gerais. Belo Horizonte: 2008.

POUSA, Fabrize Santos. As artes plásticas em Belo Ho-
rizonte de 1918/1944: Anibal Mattos. 
I Encontro de História da Arte – IFCH / UNICAMP. São 
Paulo 2005. Disponível em: https://www.ifch.unicamp.br/

eha/atas/2004/POUSA,%20Fabrize%20Santos%20-%20
IEHA.pdf. Acesso em 27 ago 2021.

RABELO, José Maria. Belo Horizonte, do arraial à metró-
pole. Ouro Preto: Livraria & Editora Graphar, 2013.

SOARES, Érika Pereira. “O subir Bahia e descer Flo-
resta”: A Rua da Bahia como espaço para construção 
das memórias de Pedro Nava e de Carlos Drummond 
de Andrade. Monografia (Mestrado em Letras/Estudos 
Literários) Programa de Pós-Graduação em Letras/Estu-
dos Literários - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES 
CLAROS –UNIMONTES. Montes Claros, 2016. Disponível 
em: https://1library.org/document/z15od5dy-o-subir-bahia-
-e-descer-floresta-a.html. Acesso em: 07 set 202.

VIEIRA, Ivone Luzia. Emergência do Modernismo. In: 
RIBEIRO, M. A. e SILVA, F. P. Um século de história das 
artes plásticas em Belo Horizonte. Belo Horizonte: C/Arte, 
1997. P 114/165.



33

Agradecimentos

Alessandro Carvalho
Alice Melo

Doris Sanabio
Ivana Denise Parrela
Marcelina Almeida

Maria Helena Ferreira
Maria Lucia Dornas

Saulo Lisboa
Thiago Bicalho



34


